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Jak się zabezpieczyć na wypadek niewypłacalności członka konsorcjum?
13 stycznia 2022 r. , godz. 10.00 – 12.00 | Siedziba PZPB lub online na MS Teams

Tematyka konsorcjów i ich działalności budzi liczne wątpliwości. Nieuregulowane prawnie kwestie, czy szczątkowa
praktyka to niektóre źródła niepewności. Podczas zawierania konsorcjum jego członkowie nie są w stanie
przewidzieć niektórych zagrożeń. Mimo tego jest możliwe uniknięcie wielu pułapek i odpowiednio wcześniejsze
zabezpieczenie swoich interesów.
Podczas spotkania przekażemy Państwu sporą dawkę wiedzy teoretycznej, oraz pokażemy na konkretnych
przykładach, co uczynić, aby ochrona Państwa biznesu była skuteczna. Skupimy się na głównym problemie
konsorcjum, jakim jest niewypłacalność jednego z jego członków. Zagadnienie zostanie poruszone w kontekście
Prawa Zamówień Publicznych.
W trakcie wydarzenia eksperci Kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni omówią:
1.
2.
3.
4.
5.

Wprowadzenie do typów konsorcjów.
Roszczenia osób trzecich (niebędących członkami konsorcjum) wobec jednego z jego członków oraz ich
wpływ na konsorcjum.
Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje wewnętrzne, czyli dotyczące uczestników konsorcjum
(ze szczególnym uwzględnieniem syndyka).
Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje zewnętrzne (np. z Zamawiającym, dostawcami,
usługodawcami, podwykonawcami etc.
Część praktyczna - możliwe strategie zabezpieczenia się na wypadek niewypłacalności członka
konsorcjum, omówienie krok po kroku, konkretnego przypadku połączone z dyskusją uczestników.

Prelegenci:
•
•
•

Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska, radca prawny
Paweł Jadczak, partner, radca prawny
Michał Fatek, radca prawny

Spotkanie skierowane jest do: członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz
działów prawnych, kancelarii obsługujących firmy sektora budownictwa.
Zgłoszenie udziału:
- Dzięki hybrydowej formie spotkania mogą Państwo wziąć udział w śniadaniu doradczym w siedzibie PZPB lub
zdalnie na platformie MS Teams.
- Chęć uczestnictwa, z zaznaczeniem trybu udziału (stacjonarny lub online), prosimy zgłaszać na
https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.
- Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820
- Miejsce spotkania: siedziba PZPB, ul. Kaliska 23, lok U4. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Za udział w seminarium radcowie prawni oraz adwokaci będą mogli uzyskać punkty szkoleniowe w ramach
obowiązku doskonalenia zawodowego.

PRELEGENCI
Paweł Jadczak - Partner, radca prawny w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie
Prawni
Doradza w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa
zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych.
Specjalista w zakresie postępowania cywilnego.
Prawnik z doświadczeniem w branży budowlanej, w tym związanym z dużymi projektami
infrastrukturalnymi.
Autor około 1000 projektów orzeczeń sądowych z postępowań cywilnych oraz
gospodarczych.
Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu
Patentowego RP na najlepszą pracę z zakresu prawa własności intelektualnej.
Autor artykułów i komentarzy w tytułach popularnych oraz branżowych.
Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska, Radca prawny w kancelarii Jacek Kosiński
Adwokaci i Radcowie Prawni
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym skomplikowanych projektów
infrastrukturalnych, w tym morskich i lądowych farm wiatrowych, dróg ekspresowych,
linii metra i tramwajów oraz zakładów produkcyjnych, w szczególności w zakresie ocen
środowiskowych i pozwoleń na budowę. Przeprowadziła i przygotowała szereg raportów
due diligence dotyczących nieruchomości oraz dużych transakcji na rynku.
Trzon jej badań naukowych w rozprawie doktorskiej i artykułach stanowią również
administracyjne ograniczenia własności nieruchomości.
Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu postępowania
administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Przeprowadzała
również szkolenia biznesowe dla praktyków z zakresu prawa budowlanego.
Współautorka książki "Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo"
(red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła). Autorka wydanego w październiku 2021 roku
„Nowego Prawa budowlanego dla inwestorów” (wydawnictwo Must Read Media)
Autorka artykułów (w tym naukowych) publikowanych na łamach m.in. Przeglądu Prawa
Publicznego, Kwartalniku Prawo Budowlane, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, Dzienniku
Gazecie Prawnej)
Michał Fatek, Radca prawny w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni
Specjalizuje się w prawie nieruchomości, spółek, kontraktów/transakcji oraz RODO.
Posiada dogłębną wiedzę w obszarach tworzenia umów z zakresu prawa korporacyjnego
i prawa obrotu nieruchomościami.
Opracowuje strategie dotyczące najlepszej formy prowadzenia działalności
gospodarczej, sporządza umowy, przygotowuje raporty z badania prawnego
nieruchomości.
Posiada doświadczenie negocjacyjne zdobyte we współpracy z arbitrami Sądu
Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców oraz w ramach wieloletniej
praktyki rozwiązywania sporów swoich Klientów.
Autor artykułów i komentarzy publikowanych na łamach m.in. Retail Journal, Business
Insider, portalu Prawo.pl oraz Rzeczpospolitej

